
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (1) (اللؤلؤ المكنون في أحوال األسانيد والمتون ) :نظم شرح

 (شرح مقدمة النظم )األبيات األولى
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما ن ،الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله

 بعد:
بل لمن ، من ثواٍب عظيم لحملته -جل وعال-فضل العلم الشرعي، وما أعده هللا  يخىى على من حضر فال

ل هللا له به طريقًا إلى ))من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهجاء في الحديث: فسعى في طلبه ولو لم يدركه، 
هذا الموعود الصادق، فإذا  -جلعز و -هلل  يثبت له إن كان مخلصاً مجرد أن يسلك اإلنسان الطريق  الجنة((
 ؟!ر اآلخرةفماذا عن مسلم مؤمن يبتغي بهذا العلم وجه هللا والدا ،بل في أخسها ،م يؤثر في الحيواناتكان العل

من أمور ؛ ألن العلم الشرعي ويراد به ما يعتمد على الوحيين األمر في غاية األهمية، ومقابله في غاية الخطورة
عالم هذا مصيره أن يكون أحد الثالثة الذين هم أول من  :تقبل التشريك، فمن تعلم ليقال اآلخرة المحضة التي ال

تبوأ المنازل والمناصب بين ، ولو نه عالم، ولو تبوأ منزلة بين الناس: إولو قيل ،تسعر بهم النار يوم القيامة
سالمة والعافية، والعلم الذي جاءت نسأل هللا ال ،ويدخر له العذاب يوم القيامة ،ليستوفي حقه في الدنيا ؛الناس

لعلم الشرعي المعتمد على الوحيين، أما ما سواه من العلوم هو العلم الشرعي، واومدح حامليه بمدحه النصوص 
، إن احتسب به نىع المسلمين ُأجر عليه كما يؤجر الصانع والمزارع مما يعانيه الناس من أمور دنياهمفهو كغيره 

ن خلى عن ا بل من أجل  ،لحقيقة عبادة، وهذا بخالف هذا العلم الذي هو في النية فال له وال عليهوغيرهما، وا 
ويجعلون العلم  ،في أبواب صالة التطوع يرتبون ما يتطوع به العبد بعد الىرائضولذا يقرر أهل العلم  ،العبادات

 سنة.ومدارسة العلم في رأس القائمة، والمراد به علم الوحيين الكتاب والوطلب العلم 
فال مباشرة ودون وسائط،  -عليه الصالة والسالم-من النبي يتلقون العلم  -رضوان هللا عليهم-وكان الصحابة 

مبلغه ، فلما وجدت الوسائط بين من ينشد العلم ويطلبه وبين يحتاجون إلى وسائل تعينهم على فهم الكتاب والسنة
 .سائلاحتيج إلى مثل هذه الو  -عليه الصالة والسالم-عن ربه 

باقية، والىطر على ما كانت عليه، ثم لما وجدت الحاجة إلى أن  في القرن األول والثاني العهد قريب، والقرائح
، فألف الناس في هذه الحاجة أوجدت هذه العلومإلى المقصد األصلي وهو علم الوحيين يؤلف في علوم الوسائل 

 ، وما يبين-عليه الصالة والسالم-وسنة نبيه  -عز وجل- العقائد وبيان العقيدة الصحيحة المتلقاة من كتاب هللا
ذلك من أقوال الصحابة والتابعين لما وجد المخالف في هذا الباب فبينت هذه العقائد ودونت فيها الكتب حمايًة 

 وردًا على المخالىين. ،للمسلمين
، فألىت التىاسير ،-عز وجل-هللا على فهم كالم فاحتاجوا إلى ما يعينهم  ،بغيرهم واختلط العرب ،َبُعد العهد

فاحتيج إلى أن تبحث أحوال هذه الوسائط جرحًا  ،-عليه الصالة والسالم-كثرت الوسائط بين الناس وبين النبي 
، تعديلما يقال في هؤالء الرواة من جرح و من قبل أهل العلم تضبط ، واحتيج أن ينصف في قواعد وتعديالً 



، وما يعين على فهم الكتاب والسنة ،في خدمة الكتاب والسنةأدوا ما عليهم لماء فالحاجة أوجدت هذه العلوم، والع
ها في كيىية التعامل مع نصوص في القضايا والنوازل ليىاد منواحتيج أيضًا إلى تدوين أقوال سلف هذه األمة 

ب العلم في كيىية يستعين بها طال، ووجدت القواعد والضوابط واألصول التي فألىت كتب الىروع ،الكتاب والسنة
 فألىت بقية العلوم لتخدم الكتاب والسنة. ،التعامل مع النصوص

إلى معرفة المقبول والمردود ي علم مصطلح الحديث من هذا النوع، وألف للتوصل به وبواسطته وهذا العلم أعن
ما هذا النظم الذي فيهنظم الذي األسانيد والمتون ، فكان موضوعه -عليه الصالة والسالم-النبي  مما ينسب إلى

 بين أيدينا.
ا، ولم يكن وغيرهم صحيحي وغرام متوسط لم يكن اختصاره مخاًل كالبيقونية كتاٌب جامعهذا الكتاب الذي معنا 

 كاأللىيات وغيرها مما زاد عليها. مطوالً 
 بما جاء ذمه في -عز وجل- فكيف نتقرب إلى هللا وجاءت النصوص بذم الشعرقد يقول قائل: هذا نظم 

َعَراء َيتَِّبُعُهُم اْلَغاُووَن{} النصوص؟ ))ألن يمتلئ جوف أحدكم في الصحيحين:  وجاء ؟[( سورة الشعراء222)] َوالشُّ
على من امتأل جوفه لكنه محموٌل عند أهل العلم  ،هذا ذم للشعر حتى يريه خيٌر له من أن يمتلئ شعرًا((قيحًا 

ذامن هذا النوع من الكالموذهنه وحافظته  لما أمر به  امتأل إذا امتأل هذا الظرف وهذا الوعاء فإنه لن يكون  ، وا 
فمن لن يكون له مكان،  -عليه الصالة والسالم-وكالم نبيه  -عز وجل-من كالم هللا  من حىٍظ للكتاب والسنة

 .يث ال يستطيع أن يستوعب غيره معه يرد فيه مثل هذا الحديثحتى يمتلئ بحكان ديدنه الشعر 
حسنه  ،وم، وال شك أن الشعر كالموما جاء في معناه على الشعر المذم ،علم حمل هذا الحديثوبعض أهل ال

عليه الصالة -الشعر، أنشد العشر بين يديه  -عليه الصالة والسالم-النبي ، وسمع قبيحوقبيحه  ،حسن
ذكر فإنه يكون من  إذا خلى مماوأمر حسانًا بأن يهجو الكىار، فدل على أن الشعر  ،، استمع للشعراء-والسالم

اهجهم ))يرد فيه نحو: من دفاٍع عن اإلسالم وأهله على ما ينىع إذا اشتمل على هذا الشعر ، ثم قبيل المباح
على المخالىين يكون  وردٌ  ،ودفاٌع عنه ،للدين مأمورًا به، إذا كان فيه بيانٌ  يكون  ((تؤيدك))أيش؟  ((وروح القدس
 مما أمر به.

واألدب، وأنا دونت بعض من نظم في التواريخ  ومقتصرة على التواريخ ،ضعيىةالعلوم كانت البدايات في نظم 
 :من األوائل

ونظم في  (،كليلة ودمنة: )نة مائتين نظم في األدب واألخالق كتابأبان بن عبد الحميد الالحقي المتوفى س
المتوفى سنة عشٍر ي المعتزلي جاء بعده بشر بن المعتمر الهالل (سيرة أردشيه)و (أنو شروانسيرة ) :التاريخ

، جاء بعده علي بن رد فيها على جميع المخالىين العتقاده ،نها في أربعين ألف بيتإ :قصيدة يقالومائتين فنظم 
عليه -ذكر فيها تاريخ الخلق منذ آدم  ةيريخاتأرجوزة  الجهم القرشي المتوفى سنة تسٍع وأربعين ومائتين فنظم

 عين باهلل.حتى الخليىة المست -السالم
ن فنظم أرجوزته في تاريخ الخليقة، المتوفى سنة سٍت وتسعين ومائتي جاء بعد ذلك أبو العباس عبد هللا بن المعتز

صاحب العقد الىريد  وأربعمائة بيت، ثم جاء ابن عبد ربه ، وتقع في عشرينبل في تاريخ الخليىة المعتضد وغيره



، ورتبها على السنين، رفي مغازي عبد الرحمن الناص ريخيةاتأرجوزة فنظم المتوفى سنة ثماٍن وعشرين وثالثمائة 
 .بيت تقع في ثالثٍة وتسعين وثالثمائةوتقع في خمسٍة وأربعين وأربعمائة بيت، وأرجوزة أخرى في العروض 

سبع وأربعين وأربعمائة استمر الحال على ذلك الضعف إلى أن جاء العصر العباسي الرابع الذي يبدأ من سنة 
يه، عل، فتغيرت حال الشعراء عما كانوا سنة سٍت وخمسين وستمائةينتهي بسقوط بغداد بالكارثة األولى و 

تارًة، وقصيرة تارة أخرى ليسهل  وانصرفت القرائح إلى نظم العلوم الشرعية، فأودعوا علومهم في قصائد طويلة
 وتذكرها، واألمثلة على ذلك كثيرٌة جدًا.حىظها 

عقد : )للمقنع المسمى -رحمه هللا-ة ابن عبد القوي نظم ابن عبد القوي دقصيد مما وجد من أطول هذه القصائ
، اثني عشر ألف بيتمطبوع في مجلدين، تزيد أبياتهما على  (عقد الىرائد وكنز الىوائد( وهذه طويلة جدًا )الىرائد

تني بها طالب العلم كما يعتني ، وال مانع أن يععلى طولهاال شك أن فيها ضبط لىقه الحنابلة  وهذه المنظومة
فهو أحسن أن يحىظه بغيرها من كتب الىقه، يقرأها قراءة، فإذا وجد بيتًا يشتمل على فائدة نادرة أو ضابط يمكن 

 من النثر.
، بلغت في عد ِّ خمسة آالف عظم نىعها ،منظومة نافعةية ابن القيم تذكر في هذا المجال، وهي نونية نون

 ،وهناك ألىية العراقي ،، واأللىيات في كل علم أشهر من أن تذكر، هناك ألىية ابن مالكوثمانمائة وعشرين بيت
 .ألىية في الىقهو  ،وألىية السيوطي، ألىيات كثيرة، ألىية في الىرائض

في  التي عم نىعها كالرحبية في الىرائض، البيقونية على اختصارهاالمنظومات المختصرة  ،هناك المختصرات
 ينكر نىعها، فهذه منظومات ن المنظومات التي الوغير ذلك م ونظم الورقات ،جروميةاآلونظم  ،المصطلح

 مهمة.
جمُع وجمُع مىرداته في خيٍط واحد، كما أن النظم نظم الكالم  ،، ومنه نظم العقدوالنظم كما عرفنا يقابل النثر

 .بل في عقود وهي األبيات ،تكلمات البيت الواحد في عقٍد واحد وهو البي
: -جل وعال-على قوله جاء في تىسير القرطبي  (نظم اللؤلؤ المكنون إحنا عندنا العنوان ) "اللؤلؤ المكنون "
من سورة الطور، يقول: كأنهم في الحسن  [( سورة الطور22)] َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َكَأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ مَّْكُنوٌن{}

، يقول الكسائي: كننت الشيء سترته، وصنته من الشمس، المصون مكنون دف، واللؤلؤ مكنون في الصوالبياض 
 .في نىسي أسررتهوأكننته 

، جميعًا تقول: كننت العلم وأكننته فهو مكنون ومكن   ه بمعنًى في الكن ِّ وفي النىسوقال أبو زيد: كننته وأكننت
 .وكننت الجارية وأكننتها فهي مكنونة ومكنة

نات م مستديرة بيضاء لماعة، تتكون في األصداف من رواسب بعض الحيوان أجساعبارة ع ،هو الدر :واللؤلؤ
 .وآلليءوالجمع لؤلؤ  ،المائية، واحدتها لؤلؤة

، سيأتي في النظم لكن ذكر السند والمتننيد و يعني في توضيح وبيان أحوال األسا (في أحوال األسانيد والمتون )
 .-إن شاء هللا تعالى-ا بعد ن يغنينا عن إعادته فيموروده هنا في أول مكا



ما قابلك مما  ،وما يليك من الجبل، وما قابلك من الجبل ،جمع سند، وهو لغًة: ما ارتىع من األرضد: األساني
، ويقال: أسند في الجبل إذا إلى شيء فهو مسند وسندوكل شيء أسندته وعال عن السىح،  ،ليليك من الجب

 .من متكٍأ ونحوه ويعتمد عليه ،ما يستند إليه :فالسند، ، كما يقال: فالٌن سند أي معتمدصعده
، حكاية طريق المتن يعني المتنة طريق ، قال ابن حجر: حكايعرفوه بأنه اإلخبار عن طريق المتن :اصطالحاً 

ن كان  ،، حديٌث إسناده حسنواإلسناد يأتي بمعنى السند، الطريق الموصل إلى المتن أو سنده حسن ال فرق، وا 
 ، أو رفع الحديث إلى قائله.رفع الخبر إلى قائله وهو المصدر ،ناداإلساألصل 
الذين يذكرهم المحدث ابتداًء هو سلسلة الرواة  :يمكن نصوغها تكون أوضح مما تقدم بعبارةٍ كما تقدم والسند 

 .-عليه الصالة والسالم-بالنبي بشيخه وانتهاًء 
، وأما دراسة األسانيد التي هي الغاية من دراسة هذا العلم، ألىاظ الحديث الحديث والمتون: جمع متن، وهو ألىاظ

في الغاية؛ ألن المتن هو  وهي المباعدة ،، مأخوٌذ من المماتنةالمعانيألىاظ الحديث التي تقوم بها  ،فهي وسيلة
له، ن بالسند، ويرفعه إلى قائالمتد يقوي ، أو من المتن وهو ما صلب وارتىع من األرض؛ ألن المسنِّ غاية السند

 أو يقوي الحديث بسنده. ،د يقوي الحديث ويسنده؛ ألن المسنِّ أي شدها بالعصب أو من تمتين القوس
، األسانيد والمتون موضوع علوم الحديث، يعني علوم الحديث واألسانيد والمتون هي موضوع علوم الحديث

 ، يقول السيوطي:موضوعه في األسانيد والمتون 
 علممممممممممممم الحممممممممممممديث ذو قمممممممممممموانين تحممممممممممممد

 جج

 يممممممممممدرى بهمممممممممما أحمممممممممموال مممممممممممتٍن وسممممممممممند 
 ج

لحد للحاجة إلى شرح عنوان وقدم الموضوع على ا "فذلك الموضوع" يعني موضوع هذا العلم "فذلك الموضوع"
ال فاألصل  ،الكتب  .، والمبادئ العشرة معروفةتقديم الحدوا 

 إن مبمممممممممممممممادئ كمممممممممممممممل علمممممممممممممممٍم عشمممممممممممممممرة
 ج

 الحمممممممممممممممد والموضممممممممممممممموع ثمممممممممممممممم الثممممممممممممممممرة 
 ج

 اد ثم حكم الشارعدوفضله االستم؟ يشإثم  حكمهو ***    وفضله ونسبة والواضع
 وفضممممممممممممممممممممممله ونسممممممممممممممممممممممبة والواضممممممممممممممممممممممع

 ج

 حكممممممممممممممم الشممممممممممممممارع واالسممممممممممممممم االسممممممممممممممتمداد 
 ج

، موجود المبادئ العشرة بحثهاعلى كل حال الذي يعنينا من هذا تعريف علوم الحديث وموضوعه وفضله، بقية 
 :صول الىقهأو علوم القرآن زلة ول الحديث، ويسمونه مصطلح الحديث، وهو بمنأص فعلوم الحديث ويسمونه

ن كان  ،هذا أخصر ما قيل فيه، د والمتن، بحال......يعني بحال السن ،المعرفة بحال الراوي والمروي القوانين  وا 
ركب أحدهما  جزأينة عن وهي عبار  ،الحديث في هذه الكلمةوشهرته في مصطلح  ،باعتبار أسمائه له تعريىات

مضى ، وله تعريف باعتبار جزئي المركب، وتعريىه الذي لح وحديثمتضايىين مصط جزأينعلى اآلخر، 
 باعتباره علم على هذا العلم.

من العلوم، فإذا كان هذا المصطلح ال يتضمن  يتعارف عليه أهل علمٍ  ، يعني ماالمصطلح هو العرف الخاص
 مشاحة في االصطالح مع أنه ال، وأهل العلم يطلقون مخالىًة لما تقرر في أي علٍم من العلوم فإنه ال مشاحة فيه

 .أو ما تقرر في أي علٍم من العلوم ،نصًا شرعياً أن تقيد بما ال يخالف ينبغي 



فوق،  :والناس يقولون  ،تحت :أن تكون السماء وهي في مكانها أقوللنىسي  يعني لو قال شخص: أنا أصطلح
ن كانت تح ال، هذا يخالف ما تقرر  :، نقولينال مشاحاة في االصطالح وأب ؟ت ويش اللي يضرواألرض فوق وا 

ب والجنوب أجعل الشمال جنو  لو قال: أناما يخالف ما تقرر، عند جميع العقالء، فليس لك أن تصطلح لنىسك 
ما والشام في جهة الجنوب، نقول: ال، هذا يخالف  ،شمال، أجعل في اصطالحي أن اليمن في جهة الشمال

، فبداًل من أن يكون مشاحاة في االصطالح أن تقلب الخارطة اصطلح عليه، لكن لك أن تصطلح لنىسك وال
 .ما في مانع؛ ألن هذا ال يغير من الواقع شيء ،واليمن في أسىلها اقلب ال بأس ،م في رأس الخارطةالشا
على ألسنة أهل العلم هي بحاجة إلى مثل هذا التقييد، وال نريد أن نسترسل أكثر  هذه المسألة التي تطلق :أقول
 ذا، فنأتي إلى التعريف بالمؤلف.من ه

 فهو بالنسبة السمه:أشهر من نار على علم،  -رحمة هللا عليه-المؤلف 
ن صغر سنه ،الشيخ العالم العالمة كمي، فالعبرة بما حواه من علٍم وعمل، اسمه: حافظ بن أحمد بن علي الح ،وا 

سيرة الرجل ؛ ألن جداً  ن نختصر اختصار شديد.. نريد أ-رحمة هللا عليه-، ولد نسبًة إلى الحكم بن سعد العشيرة
بإفاضة، استوفيت كتب فيها رسائل علمية، ودونت في بطون الكتب ضمن التراجم العطرة  -رحمة هللا عليه-

نستطرد ال  ،تالميذه، مؤلىاته، شيء من أخباره، المقصود أن هذا مستوفى ،شيوخهو  ،-رحمة هللا عليه-ته حيا
 بذكره.
تابعة السالم،  :في شهر رمضان بقرية يقال لها، ة اثنتين وأربعين وثالثمائة وألفسن -ليهرحمة هللا ع-ولد 

امية قبيلة  حاضرة ،لمدينة المظايا  ، ثم انتقل إلى قريةا..... أعرف بضبطها، التي ينتسب إليه.،والحَكاميةأالحكَّ
حىظ ، حيث ألحقه أبوه بكتاب القرية، ، تعلم مبادئ القراءة والكتابة في الكتابالجاضع التابعة لمدينة سامطة

الذي انتقل إلى المنطقة هناك  ،لزم الشيخ عبد هللا القرعاوي في وقٍت مبكر جدًا، العلمية القرآن وبعض المتون 
 سنة تسٍع وخمسين وثالثمائة وألف في شعبان. في جيزان

ومؤلىاته شاهدٌة لوم ما ال يدرك في عقود، من العوفهمًا ثاقبًا، فحصل في مدٍة يسيرة جدًا  ،رزقه هللا حافظًة قوية
( دليل أرباب الىالح( )أعالم السنة المنشورة(، )معارج القبول( شرحه )سلم الوصول: )ذلك التي من أشهرها على

مة ال يستغني عنها مثل هذه المنظو  :أقول (ة في الوصايا واآلداب العلميةيالمنظومة الميمفي المصطلح، )
 (النور الىائض في علم الىرائضلم، )ا يحتاج إليها كل طالب عوصاي -حمة هللا عليهر -طالب علم، أودعها 

 وغير ذلك من المؤلىات الشيء الكثير.
وكان عمره خمسًا وثالثين سنة ، سنة سبٍع وسبعين وثالثمائة وألفبعد أن أدى الحج  -رحمة هللا عليه-توفي 

، وجود البركة في عمره ومدته على قصرهاب به المثل في يضر  -رحمة هللا عليه-وأشهر، يعني إذا كان النووي 
ا قدمه لألمة من علٍم محرر محقق، وهللا مأصغر منه بعشر سنوات مع  -رحمة هللا عليه-فالشيخ حافظ 

 المستعان.
 سم.

 بسم هللا الرحمن الرحيم



اللهم اغفر لنا ولشيخنا  وعلى آله وأصحابه أجمعين،الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على رسول هللا 
 وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين، أما بعد:

-، قال وسبعين وثالثمائة وألفسبٍع المتوفى سنة  -تعالى رحمه هللا-بن أحمد الحكمي قال الشيخ حافظ 
 :(في أحوال األسانيد والمتون  كنون نظم اللؤلؤ الم) :في كتابه -تعالى رحمه هللا

ْحَمنِ   َاْلَحْمدددددددددُد ُكدددددددددَُّّ َاْلَحْمدددددددددِد ِللدددددددددرَّ
َندددددداِم  ُثددددددمَّ َعَلددددددى َرُسددددددوِلِه َخْيددددددِر َاأَل

 

ْعَمدددددددِة َواِ ْحَسدددددددانِ    ِذي َاْلَفْضدددددددَِّ َوالنِِ
ددددددالمُ  ددددددالُة َوالسَّ ددددددْحِب َالصَّ  َواآلِل َوالصَّ

 

الذي افتتح بهما على ما بين أهل  بالقرآن الكريمتداًء بالبسملة والحمدلة اقنظمه ابتدأ  -تعالى رحمه هللا-الناظم 
واإلجماع قائم  ؟أو ليست بآية مطلقاً  من خالٍف في البسملة، وهل هي آية من الىاتحة فقط أو من كل سورةالعلم 

 .ءة، وأنها ليست بآية في أول سورة برامن سورة النملعلى أنها بعض آية 
القرآن، فينبغي لمن أراد أن يكتب أن ، والحمدلة من أصل لبسملةعلى كل حال أجمع الصحابة على كتابة ا

 .أن يقتدي بهذا الكتاب العظيم يؤلف كتاباً 
يىتتحها  تباتهوفي مكا، في خطبه يىتتحها بالحمدفيما عرف من عادته المطردة  -عليه الصالة والسالم-النبي 

عليه الصالة -، والنبي آن كتاب هللا فالكتب تشبههالقر  ؟للخطب أو للرسائل ئل مشبهةبالبسملة، فهل الكتب والرسا
لحمدلة، وفي خطبه يبتدئ بالحمدلة، وعلى كل حال في مكاتباته ومراسالته يبتدئ بالبسملة ال يبتدئ با -والسالم

رسالة أو خطاب اقتصر على البسملة، اقتداًء بالقرآن؛ ألن الكاتب إنما يؤلف كتابًا، لكن لو بعث الجمع بينهما 
ذا يقاعًا لها في مواضعهاقتصر على الحمدلة تنزياًل للنصوص في مناخطب  وا   .ازلها، وا 
 ))ببسموفي رواية:  بحمد هللا فهو أبتر(( ))كل أمٍر ذي بال ال يبدأة وغيره وله طرق: في حديث أبي هرير ورد 
وحكم النووي ها حجة، له ألىاظ وطرق كثيرة محكوٌم عليها عند جمٍع من أهل العلم بالضعف، فال تقوم ب ((هللا

 على وجه الخصوص بالحسن، وقبله ابن الصالح. الحمد :على لىظ
من االحتجاج بالضعيف جرى وسار على مذهب جمهور أهل العلم مرتبة الحسن عمل به، ومن فمن بلغ عنده 

-ثبت عنه  ماو  ،عمدتنا في ذلك القرآن الكريمعلى كل حال  ام يىتتح به بالبسملة والحمدلة،في مثل هذا المق
 .-عليه الصالة والسالم

 -تعالى رحمه هللا-ابن القيم ، -عز وجل-يعرفه كثيٌر من أهل العلم بل األكثر بأنه: هو الثناء على هللا  "الحمدُ "
، والثناء عنده مع محبته والرضا بهبصىات كماله  -عز وجل-بأنه هو اإلخبار عن هللا عرفه في الوابل الصيب 

ثَنى ال فرٌق بين ثن ى وثَنى،  هل هو من الثني أو من التثنية؟ يئًا بعد شيء، تكرير المحامدهو تكرير المحامد ش
أو حتى اعترف مرارًا،  ،لما اعترف ردده حتى ثَنى عليه األمريقف العدد عند اثنين، ولذا في حديث ماعز 

 أما إذا ثنَّى فهو اثنين فقط.اعترف أكثر من مرتين، 
ن فسر أك ،هو الراجح والتىريق بين الحمد والثناءد شيئًا بعد شيء، هو تكرير المحام :الثناء ثر أهل العلم الحمد وا 

صلى هللا عليه -أنه سمع رسول هللا  -رضي هللا عنه-بأنه الثناء؛ لما جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة 
حمد ا سأل، فإذا قال العبد: الولعبدي م ،))قال هللا تعالى: قسمُت الصالة بيني وبين عبدي نصىينيقول:  -وسلم

ذا قال العبد: الرحمن الرحيمقال هللا تعالى: حمدني عبدي هلل رب العالمين قال هللا تعالى: أثنى علي عبدي((  ، وا 



في الحمد للجنس، جنس الحمد  (ألو) صحيح مسلم ذا النص الصحيح، والحديث مخرٌج فيفغاير بينهما في ه
لالختصاص  "لرحمنل"، والالم في -عز وجل-تغراق جميع أنواع المحامد هلل أو لالس، -عز وجل-باهلل مختٌص 

 لالختصاص سواًء بسواء. [( سورة الىاتحة2)] }اْلَحْمُد ّلِلِ{: -جل وعال- كما هي في قوله
 .-عز وجل-، واختصاصها باهلل -جل وعال- تأكيد، تأكيٌد الستغراق جميع أنواع المحامد هلل "كَّ الحمد"و
 .حيث أوجدهم من العدم، وأسبغ عليهم النعمعلى جميع مخلوقاته صاحب الىضل  "ذي الفضَّ"
إلنسان، يعني بناء النعمة الحال الحسنة، وبناُء النعمة بناُء الحالة التي يكون عليها ا :يقول الراغب "والنعمة"

وما أشبه  ،كالضربة والشتمة ها بناء المرة، وبناؤ التنعموما أشبه ذلك، والَنعمة  ،والذبحةسة والركبة هيئة كالجل
 ؟، هل المراد النعمة الواحدة أو النعم التي ال تعد وال تحصى؛ ألنه قال: ذي الىضل والنعمة، والنعمة للجنسذلك

وْا ِنْعَمَة ّللِاِ اَل }: -جل وعال-كما في قوله  ،فيقال: النعمة للقليل والكثيرفيها هنا للجنس،  (أل)فالنعمة  ن َتُعدُّ َواِ 
وْا ِنْعَمَة }هذه النعم  هل المراد أن نعد نعمة واحدة؟ نعد نعم، لكننا ال نحصي [( سورة النحل81)] وَها{ُتْحُص  ن َتُعدُّ َواِ 

 ِتي{َأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعمَ } [( سورة البقرة24)] اْذُكُروْا ِنْعَمِتَي الَِّتي َأْنَعْمُت َعَلْيُكْم{} [( سورة النحل81)] ّللِاِ اَل ُتْحُصوَها{
َن ّللِاِ{} [( سورة المائدة3)] إلى غير ذلك من اآليات، المقصود أن النعمة  [( سورة آل عمران842)] َفانَقَلُبوْا ِبِنْعَمٍة مِِ

ن كان لىظها لىظ المىرد إال أنتطلق ويراد بها جنس النعم، فتطلق   .ها تطلق على القليل والكثيروا 
 وأكلُّ مبهٍج مرغوب في عقاًل وهو  ،: إفعال من الحسنيروز أباديللىاإلحسان كما في البصائر  "وا حسان"

يٌن وُحساٌن وحُ ، كَنصر ينصر َسن يحسن، وحم يكرمن يحسن ككرُ حسًا، وقد حسُ   ان.سَّ فهو حاسٌن وحَسٌن وحسِّ
ان ، واإلحستضادها في نىسه وبدنه وأحواله، والسيئة من نعمٍة تنال اإلنسانوالحسنة يعبر بها عن كل ما يسر 

والثاني: إحساٌن في  اإلحسان المتعدي، أحسن إلى فالن، جهين: أحدهما اإلنعام على الخير، يعنييقع على و 
م علمًا حسنًا أو عمل عماًل حسنًا، وعلَّ وذلك إذا علم علمًا حسنًا فعله، يعني إحساٌن من اإلنسان على نىسه، 

بذكرها، من أرادها ال نطيل  لى ثالثة عشر وجهاً واإلحسان أعم من اإلنعام، وقد ورد اإلحسان في التنزيل ع
 .للىيروز أبادي (بصائر ذوي التمييزيراجعها في )

من باب عطف  إذًا يكون عطف اإلحسان على النعمة نه قال: واإلحسان أعم من اإلنعامأل وعطف اإلحسان
من عطف العام  [( سورة النساء863)] َوالنَِّبيِِيَن{}يش؟ ا  و  {ِإنَّا َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك َكَما َأْوَحْيَنا ِإَلى ُنوحٍ } صالعام على الخا
العرب، وفي كالم أهل  وعكسه موجود في النصوص كثيرًا وفي كالم وعطف العام على الخاصعلى الخاص، 

الالعلم كثير للعناية بشأن الخاص واالهتمام به  لو لم يذكر لدخل في العام. ، وا 
محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب القرشي الهاشمي المبعوث رحمًة  ،-لمصلى هللا عليه وس- "ثم على رسوله"

 للعالمين.
ما يذكر عن ابن عباس، الناس ك :، سيد ولد آدم، واألنام-عز وجل-وأشرفهم على هللا أكرم الخلق  "خير األنام"

 وقال الضحاك: كل ما دب على وجه األرض.وقال الحسن: هم الجن واإلنس، 
فقيل أأل، ثم سهلت الهمزة الثانية فقيل: آل، ي أصله فقيل أصله: األهل، ثم قلبت الهاء همزًة اختلف ف "واآلل"

من أرادها ، يراجعها أوجه وضعف ابن القيم هذا القول من ستةفي التصغير فيقال: أهيل،  ولهذا يرجع إلى أصله
 .في بابه وهو كتاٌب بديع فذٌ  (جالء األفهام في الصالة والسالم على خير األنامفي )



ن  كأن بعضهم يمل من زيادة التىصيل، ذكر كل ما قاله أهل العلم، واأليام قليلة، واإلخواننو لو ذهبنا نستطرد  وا 
ا الظرف في مثل هذ ،فوائد تزيد على ما يمكن أن يقال في شرح هذا المتن استطرادات ويريدكان بعضهم يريد 

يمكن ، وال في التي تليها ،وال في التي تليها ،مل في هذه الدورةيك لن ، ومن المجزوم به أن المتنيةمفي دورة عل
ال لو شرحنا الكتاب على طريقتنا في ختصار الشديد، و يحتاج إلى ثالث أو أربع دورات، هذا مع اال ا 

مصنف؛ طاولة، ولعل هذا يتيسر مثله في بعضها على بعض يحتاج إلى أزمان متاالستطرادات ولم العلوم كلها 
 لى اإلخوة باعتباره بكر لم يشرح.اقترحناه عب ألن الكتا

على اسمه اسمه لكن اليوم بعد صالة العصر بعث إليَّ شرٌح قام به بعض طالب العلم من أسرة الشيخ نىسه، 
ولم يتيسر لي االطالع على هذا  ،افظ بن محمد بن عبد هللا الحكمي، أستاذ مساعد في الجامعة اإلسالميةح

، ونترك الباقي إما -إن شاء هللا تعالى-نأتي بالمهمات من المسائل تأخرًا، على كل حال الكتاب؛ ألنه وصلني م
 ، أو لتوفرها في المصادر.لىطنة القاري لوضوحها

ل، وذكره الجوهري في باب الهمزة والواو والالم،  ياله وأتباعه، وهو عند عو قال: وآل الرجل أهله وقيل أصله: َأو 
 ، واختلف في المراد باآلل على أربعة أقوال:الرجوعمن األول وهو  هؤالء مشتق

وهم معروفون أوساخ الناس ال تحل لمحمد وال آلل محمد(( الصدقة )) األول: أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة
 ق بهم بني المطلب.حل، ومنهم من يخصهم ببني هاشمعند أهل العلم، منهم من ي

أن هذان القوالن  على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، المقصود اللهم صل ِّ الثاني: أنهم أزواجه وذريته خاصة، 
 ويليه الثاني. ،كما يقول ابن القيم األول هو األصح

ي الجوهري فأما الثالث: وهو أنهم أتباعه إلى يوم القيامة، هم يدخلون في اآلل دخواًل لغويًا كما نص على ذلك 
 هذا القول أتباعه إلى يوم القيامة.لكنهم في النصوص الشرعية قال: وآل الرجل أهله وعياله وأتباعه،  ،كالمه

، يقول ابن القيم: وأما الثالث والرابع فضعيىان، -عليه الصالة والسالم-والقول الرابع: أنهم األتقياء من أمته 
 اب الدخول اللغوي بالمعنى األعم.اآلل لغًة فدخولهم في النصوص يكون من بيعني إذا دخل األتباع في 

: وهو من هما ذكره البخاري في صحيحجمع صاحب كركب وراكب، والمرجح في تعريف الصحابي  "والصحب"
تبوأها صدر ومنزلة الصحبة شرف أو رآه من المسلمين فهو صاحب،  ،-صلى هللا عليه وسلم-صحب النبي 

ل المتأخرون: الصحابي من ولذا يقو  ،ويحتاج إلى زيادة قيد، -عليه الصالة والسالم-ممن رأى النبي  ،هذه األمة
قبل  ،قبل أن يؤمن، فالذي رآه ولو تخلل ذلك ردة ،مؤمنًا به ومات على ذلك -عليه الصالة والسالم-ي رأى النب

ومن رآه مؤمنًا به ثم مات على ردته ليس بصحابي وال ليس بصحابي على هذا، أن يسلم ثم أسلم بعد ذلك 
صحابي فإنه يسمى  تخلل ذلك ردة ثم عودة إلى الدين ت على ذلك ولوكرامة، المقصود أن من رآه مؤمنًا به وما

 عند كثيٍر من أهل العلم.على المختار 
يعني على رسوله عليه -صالة هللا "قال:  روى البخاري في صحيحه تعليقًا مجزومًا به عن أبي العالية "الصالة"

وروي عن ابن عباس أنه قال: يصلون  دعاء،لمالئكة، وصالة المالئكة الثناؤه عليه عند ا -والسالم الصالة
عليه -بي التىسيرات لكلمات جاءت في القرآن ليستىيد القارئ ما ثبت عن الن، البخاري يأتي بمثل هذه يبركون 

، فهو يعنى بالغريب، فهو يعنى ببيان -عز وجل-ب هللا وعن غيره مما يعين على فهم كتا -الصالة والسالم



في باب فيصعب عليه إدراك  لمناسبٍة عن لىٍظ أو للىٍظ ذكره البخاري عرضاً  إلنسانوأحيانًا يلتىت ا ،الغريب
ن لم  ،له عالقة بالموضوعالرابط، فتجد هذه الكلمة التي شرحها البخاري في نٍص من الكتاب أو من السنة  وا 

أو يىيد أكثر من  ،دةهذا النص فهو يستىيد أكثر من فائنىسها، لكنها كلمة غريبة وردت في تكن العالقة الكلمة 
فيه هذه الكلمة مما يىيد  نظر القارئ إلى النص التي وردتويىيد لىت  ،فائدة، يىيد بيان معنى هذه الكلمة الغريبة

يعني  {ِإنَّ ّللاََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِِ }: -جل وعال-يبركون، وهو يشير إلى قوله  :بالباب، فيصلون 
 .[( سورة األحزاب66)] ا َتْسِليًما{َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِِمو َيا } يبركون 

ل العلم قالوا: صالة الرب الرحمة، وصالة وغير واحد من أهوفي سنن الترمذي يقول: روي عن سىيان الثوري 
 امتثااًل لألمرعلى ذكر الصالة  -ىتعال رحمه هللا-م ، ولم يقتصر الناظالسالم هو التحيةالمالئكة االستغىار، و 

ِإنَّ ّللاََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِِ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه }في اآلية آنىة الذكر  -جل وعال-في قوله 
ن وقع في كالم بعض أهل العلم االقتصار فجمع بينهما ليتم {اَوَسلُِِمو  ، أو االقتصار على الصالة االمتثال، وا 

ما تقع من مثل هؤالء إذا طال الىصل، وصلى هللا على ن، وهذه إكما فعل مسلم في مقدمة صحيحه ،على السالم
ما نسي نبينا محمد وآله وصحبه ثم ينسى وسلم تسليمًا كثيرًا، لكن لو قرن بينهما وقال: وصلى هللا وسلم وبارك 

 السالم.
لى الصالة بالنسبة لمن يقتصر ع في شرحه لكالم مسلم أطلق الكراهة -تعالى هللا رحمه-على كل حال النووي 

-فيمن كان ديدنه ذلك، باستمرار يصلي على النبي دون السالم أو العكس، وخص الحافظ ابن حجر الكراهة 
 .يةفي اآل المذكوروال يسلم عليه أو العكس، ومثل هذا ال يتم امتثاله لألمر  ،-عليه الصالة والسالم

على  -رحمة هللا تعالى عليه-الناظم من بعض العلماء ولم يكن ديدنًا لهم، ولم يقتصر على كل حال هو وقع 
ن دخل الصحب  ،فأفردهم عن الصحبذكر اآلل  ائف المبتدعة تقتصر بالمعنى األعم؛ ألن بعض طو في اآلل وا 

، وال شك أن كل من اآلل فجمع بينهماين ، ولم يقتصر على ذكر الصحب مخالىًة لمبتدعٍة آخر على ذكر اآلل
عليه الصالة -اآلل وصية النبي ، -عليه الصالة والسالم-األمة، فاآلل وصيته لى والصحب لهم حق ع

 .-عليه الصالة والسالم-البر به ، فمن امتثال هذه الوصية ومن -والسالم
ى آله، الصالة عل -صالة والسالمعليه ال-الصالة عليه ، فمن تمام أمته المودة في القربىومما يطلبه من 

فلهم وبلغ الدين لمن جاء بعده،  ،ونقل الدين ،-عليه الصالة والسالم-نصر الدين في حياته  بواسطتهم والصحب
، وال يعني هذا أن اإلنسان إذا لم يصل ِّ -عليه الصالة والسالم-م تبعًا له أيضًا حق في الصالة والسالم عليه

 ،من تمام االمتثال أن يصلى على اآلل والصحب :لكن أقولال،  ،اآلل أو العكسعلى  يعلى الصحب ال يصل ِّ 
؛ لما عرفنا أن االقتصار على وليس من باب األولى أن يقتصر على اآلل فقط، أو يقتصر على الصحب فقط

 ى الصحب صار شعارًا لطائىة آخرين، نعم.اآلل صار شعارًا لطائىة من المبتدعة، كما أن االقتصار عل
 َبْعددددددددددددددُد ِإنَّ َأْشددددددددددددددَرَف َاْلُعُلددددددددددددددوِموَ 

ِْ ِإْذ ُهددددددددَو َاْلَبَيددددددددانُ   ِعْلددددددددُم َاْلَحددددددددِدي
سددددددددددوِل َوْحددددددددددٌي َثددددددددددانِ   َفُسددددددددددنَُّة الرَّ
َواَيدددددددددددددددد نََّمددددددددددددددددا َطِريُقَهددددددددددددددددا َالرِِ  ةْ َواِ 

ددددددددددوِم  ددددددددددَمِد َاْلَقيُّ  َبْعددددددددددَد ِكَتدددددددددداِب َالصَّ
 آنُ ِلَمدددددددددا ِبدددددددددِه َقدددددددددْد ُأْندددددددددِ َل َاْلُقدددددددددرْ 

 َعَلْيِهَمدددددددددا َقدددددددددْد ُأْطِلدددددددددَ  َاْلَوْحَيدددددددددانِ 
َراَيددددددددد  ةْ َفددددددددداْفَتَقَر َالدددددددددرَّاِوي ِإَلدددددددددى َالدِِ



ُسدددددددولِ ب ِة َاْلَمدددددددْرِوْي َعدددددددْن الرَّ  ِصدددددددحَّ
 

 ِلدددددددددُيْعَلَم َاْلَمدددددددددْرُدوُد ِمدددددددددْن َمْقُبدددددددددولِ 
 

 مردوُد نائب فاعل. :علم فقلإن قلَت: ليُ 
 طالب: نعم يا شيخ.

ن بنيته للمعلوم فقلت لَيعلمَ  بعلم المردوُد يكون نائللمجهول فارفع المردود ليُ  علم وبنيتهليُ  :إن قلت ، فاعل، وا 
 ليعلَم المردوَد من مقبول. والراوي الذي افتقر إلى الدراية

ُسددددددددولِ ب ِة َاْلَمددددددددْرِوْي َعددددددددْن الرَّ  ِصددددددددحَّ
 ال ِسددددددددديََّما َبْعدددددددددَد َتَظددددددددداُهِر َاْلِفدددددددددَتنِ 

دددددددددددددَفَقددددددددددددداَم   ةْ ِعْندددددددددددددَد َذِلدددددددددددددَك َاأَلِئمَّ
 َوَخلَُّصدددددددوا َصدددددددِحيَحَها ِمدددددددْن ُمْفَتدددددددَر  

ُوددددددددددددوا اْلُوُصددددددددددددوالَ ُثددددددددددددمَّ ِإلَ   ْيَهددددددددددددا َقرَّ
ُبددددددددددددوا َذاَك ِبِعْلددددددددددددِم َاْلُمْصددددددددددددَطَل ْ   َوَلقَّ
 َو َاَد َمدددددددددْن َجددددددددددا َبْعدددددددددَدُهْم َعَلْيَهددددددددددا
ِْ َأْهددددددددَِّ َهددددددددَذا َاْلَفددددددددنِِ   َوُكددددددددَُّّ َبْحدددددددد
 َعَنددْوا ِبددد )اِ ْسددَناِد( َالطَِّريددَ  َاْلُمَوِصددَلهْ 

دددددَندْ وَ   )اْلَمدددددْتُن( َمدددددا ِإَلْيدددددِه َيْنَتِهدددددي َالسَّ
ِبدددددْي َوَقدددددْد َيُقوُلدددددوَن )َاْلَخَبدددددْر(َعدددددْن َال  نَّ

 َهدددددددداك َتْلِخدددددددديُع ُأُصددددددددوٍل َناِفَعددددددددةْ وَ 
 

 ِلدددددددددُيْعَلَم َاْلَمدددددددددْرُدوُد ِمدددددددددْن َمْقُبدددددددددولِ  
ددددددَننِ  ِْ ِإْفددددددِك َاْلُمْحددددددَدِثيَن ِبالسُّ  َوَلددددددْب
دددددددد يِن َوُنْصددددددددِ  َاأُلمَّ  ةْ ِبِخْدَمددددددددِة َالدددددددددِِ
دددددددًة َكَمدددددددا َتدددددددَر    َحتَّدددددددى َصدددددددَفْت َنِقيَّ

ددددددددددددددد  ُلوا ُأُصددددددددددددددددوالَ ِلَغْيدددددددددددددددِرِهْم َفَأصَّ
ددددَُّّ ِمددددْنُهُم ِاْصددددَطَل ْ  ُْ ُْ َعَلْيَهددددا َاْل  َحْيدددد
 ِبَحْسددددددددددددددِب ِاْحِتَيدددددددددددددداِجِهْم ِإَلْيَهددددددددددددددا
 ِفددددددي َحدددددداِل ِإْسددددددَناِد َوَحدددددداِل َاْلَمددددددْتنِ 
دددددددددْن َقاَلدددددددددُه َأْو َفَعَلدددددددددهْ   ِلْلَمدددددددددْتِن َعمَّ
( َمددددددا َوَردْ  ِْ ددددددالِم َو)اْلَحددددددِدي َْ  ِمددددددْن َاْل

 َثددددْر(َكَمددددا َأَتددددى َعددددْن َغْيددددرِِ  َكددددَذا )َاألَ 
دددددددُلوُ  َجاِمَعددددددد  ةْ ِلُجدددددددَِِّ َمدددددددا َقدددددددْد َأصَّ

 

حسانه، وصلى على نبيه  -جل وعال-بعد أن حمد هلل  -تعالى رحمه هللا-يقول الناظم  فضاله وا  -على نعمه وا 
 وعلى آله وصحبه يقول: -عليه الصالة والسالم

أسلوٍب إلى آخر، ومن الوسائل من غرٍض إلى آخر، ومن بها لالنتقال  يؤتى (عدأما ب) "إن أشرف العلوم وبعد"
في أحاديث تزيد عن  -عليه الصالة والسالم-المقصود أنها يؤتى بها لالنتقال، وقد ثبتت عن النبي إلى غايتها، 

 -عليه الصالة والسالم-، ولم يحىظ عنه ، بهذا اللىظ: أما بعد، فاإلتيان بها سنةالثالثين في خطبه وفي رسائله
كأنها من باب التسهيل، لكن االمتثال  (أما)مقام  بعض العلماء أن الواو هذه تقوم يقوللكن وبعد،  :أنه قال

 (بعد)حرف شرط، و (أما)و (أما بعد)وهو  -عليه الصالة والسالم-المأثور عن النبي  واالقتداء إنما يتم باللىظ
ال بد أن يقترن  (أما) ما بعدها مما يقترن بالىاء؛ ألن، وجواب الشرط مبني على الضم قائم مقام الشرط ظرف

ارتكب في النظم من الضرورات ما لم يرتكب وع، و ومما يعتذر به للناظم أن النظم قد ال يطاجوابها بالىاء، وهنا 
 .في النثر



اختلف أهل العلم في أول من قالها على ثمانية أقوال  (أما بعد)و (أما بعدقتداء إنما يتم بقولنا: )المقصود أن اال
 اظم:يجمعها قول الن

 بعممممد مممممن كممممان بادئمممماً أممممما الخلمممُف فممممي 
 ويعقممممممممممممممموب أيممممممممممممممموب الصمممممممممممممممبور وآدمٌ 

 جج

 داود أقممممممممممممممربُ و بهمممممممممممممما عممممممممممممممدَّ أقممممممممممممممواٌل  
 وقممممممممممٌس وسممممممممممحباٌن وكعممممممممممٌب ويعممممممممممربُ 

 ج

يسن ، وهي فصل الخطاب الذي أوتيه، المقصود أنها سنة -عليه السالم-داود  واألكثر على أن أول من قالها
ن استىاض على  قبلها (ثمَّ )ال يقوم غيرها مقامها، وال تحتاج إلى في الخطب، و في المراسالت و اإلتيان بها  وا 

( لست بحاجة إلى ثم أما بعدا )وكذة يأتي بالحمدلة والصال بعض من ينتسب إلى طلب العلم حينما يقدمألسنة 
إن  دمةبعد المق (أما بعدلالنتقال من أسلوب بدأت بم)إن احتجتها ثانية هذا العطف،  ال يوجد في النصوص (ثم)

 تعطف عليها. (ثماالنتقال إلى أسلوب آخر تأتي بم) احتجت إلى
ن لطبري، نسخة خطية من تىسير الطبري وال أعرفها في مصنىات المتقدمين إال في نسخٍة من تىسير ا ، وا 

وهو من كبار المحققين، على كل حال العبرة بما ثبت  ،محمود شاكر الذي حقق الكتاب ،اعتمدها شاكر الذي..
 .-عليه الصالة والسالم-النبي عن 
يعني بعد كتاب  "بعد كتاب الصمد القيوم"، بشرف المعلومال شك أن العلم إنما يشرف  "وبعد إن أشرف العلوم"

على خلقه، ولسنا  -عز وجل-لكالم كىضل هللا ، وفضله على سائر االذي هو أشرف الكتب -عز وجل-هللا 
أحدًا من الحاضرين ، ذاك له مناسبات أخرى، وال يخال -عز وجل- فضل القرآن والعناية بكتاب هللابصدد بيان 

 .وهو علم الحديث، علم الحديث علم شريف ،اب الصمد القيومكتلكن الكالم فيما بعد يخىى عليه ذلك، 
 علددددددددم الحددددددددديْ إذ هددددددددو البيددددددددانُ 

 جج

 .................................... 
 ج

-ما ينسب إلى النبي  علم الحديث الذي هو ،-عز وجل-كتاب هللا  المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد
 .-عز وجل-لكتاب هللا  ألنه هو البيان أو فعٍل أو تقريٍر أو وصف، لماذا؟من قوٍل  -عليه الصالة والسالم

 علددددددددم الحددددددددديْ إذ هددددددددو البيددددددددانُ 
 جج

 لمدددددددددا بددددددددده قدددددددددد أنددددددددد ل القدددددددددرآنُ  
 ج

ْكرَ } {ِلتُ } إليش؟ {َوَأنَ ْلَنا ِإَلْيَك الذِِ ِْ بيان ما  -عليه الصالة والسالم-هذه وظيىة النبي  [( سورة النحل22)] َبيَِِن ِللنَّا
}َوَما ، -عز وجل-ال توجد في القرآن؛ ألنها وحٌي من هللا ، واستقلت السنة بأحكام -عز وجل-ربه  نمنزل إليه 

هو  -عليه الصالة والسالم-فما يأتي به النبي  [نجم( سورة ال2-3)] ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى{*  َينِطُ  َعِن اْلَهَو  
َِْتاِب ِمن َشْيٍء{}: -جل وعال-بياٌن لما أجمل من قوله  ْطَنا ِفي ال  .[( سورة األنعام31)] مَّا َفرَّ

 علددددددددم الحددددددددديْ إذ هددددددددو البيددددددددانُ 
 جج

 لمدددددددددا بددددددددده قدددددددددد أنددددددددد ل القدددددددددرآنُ  
 ج

 .بين، والبيان يأخذ حكم المالقرآن يشتمل على مجمل بينته السنة
 فسدددددددددنة الرسدددددددددول وحدددددددددٌي ثددددددددداني

 جج

 ..................................... 
 ج

والخالف  [( سورة النجم4-3)] ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي ُيوَحى{*  }َوَما َينِطُ  َعِن اْلَهَو  : -جل وعال-كما جاء في قوله 
كمًا من تلقاء نىسه لم يتلَق فيه عن هل له أن يجتهد ويصدر ح -عليه الصالة والسالم-بين أهل العلم في النبي 



 والجمهور على أن له أن يجتهد إال أنه ال يقر على خالف األولى، ؟خبر أو ليس له ذلك -عز وجل-هللا 
 وقصة فداء األسرى مثاٌل على ذلك.

 فسدددددددددنة الرسدددددددددول وحدددددددددٌي ثددددددددداني
 جج

 عليهمدددددددددا قدددددددددد أطلددددددددد  الوحيدددددددددانِ  
 ج

ذا قيلفالكتاب والسنة هما الوحيان الكتاب والسنة، وُألف كتاب نصوص الوحيين فالمراد بذلك نصوص  :، وا 
أننا لسنا بحاجة إلى أي كتاٍب فكرة هذا الكتاب  (القتصار على القرآن مع الصحيحينتيسير الوحيين بااسمه: )

وهذا  ،، هذا هدف المؤلفعلى المتعلمين هذا من باب التيسير ،لى وجه األرض إال القرآن والبخاري ومسلمع
أخطأ فإنه يصىو من كتب السنة من الصحيح  ه في هذه المسألة أخطأ،بالعلم والعمل إال أند عرف قصده، وق

ن كان ابن األخرم يقول: ،، وفي صنيعه هذا إهدار لجل  السنةالزائد على الصحيحين الشيء الكثير  وا 
 ..........................لكمممممن قل مممممما

 جج

 عنممممممد ابممممممن األخممممممرم منممممممه قممممممد فاتهممممممما 
 جج

 ، نقول: ال، ولذا قال الحافظ العراقي:م يذكرهالقليل الذي فات الصحيحين مما يعني 
 -يعني كالم ابن األخرم-وُرد 

 ورد لكممممممممممممممممن قممممممممممممممممال يحيممممممممممممممممى البممممممممممممممممرُّ 
 جج

 لممممممممممممممم يىممممممممممممممت الخمسممممممممممممممة إال النمممممممممممممممذرُ  
 ج

 -يعني كالم يحيى الذي هو النووي -وفيه ما فيه 
 وفيمممممممممممه مممممممممممما فيممممممممممممه لقمممممممممممول الجعىممممممممممممي

 جج

 أحىمممممممممممُظ منمممممممممممه عشمممممممممممر ألمممممممممممف ألمممممممممممفِّ  
 ج

الثمن، نصف وال  بل وال ،وال ربع هذا المقدار ،من غير تكرارعني يحىظ مائة ألف، والكتب الخمسة ليس فيها ي
المقصود أنه يصىو من صحيح السنة الزائد على الصحيحين الشيء الكثيرة، فهذه الدعوى التي وجهها وألف فيها 

البسيطة ال تخلو من مؤيد، ولذا وجد فرقة  وكل دعوٍة تظهر على هذه، لكنه أخطأ في اجتهاده على أنه مجتهد
نعم العناية ، يهدر أكثر السنةعلى القرآن وعلى الصحيحين، لكن مثل ما ذكرنا هذا إلى االقتصار  تدعوطائىة 

ال ال سيما صحيح البخاري ثم صحيح مسلم أحد، العناية بكتب السنة ال يناقش فيها  -عز وجل-بكتاب هللا 
اإلمام أحمد ال يوجد في  هذا أنك تقف، كمن حديث صحيح في مسندليس معنى  يماري في ذلك أحد، لكن

اإلسالم المعتبرة عند أهل العلم، وأوردنا هذا الكالم ألن هذه وغيرها من دواوين  ة فضاًل عن الصحيحينالست
دراك للعلم في أقصر مدة، لكن يبقى أنتواج، نعم هي فيها الىكرة لها ر  ع فيها تضيي يسير وفيها حصر للعلم وا 

قراًء وفهمًا ما يالم ، يعني لو إنسان قال:وا هدار ، لكن ال يتضمن أنا باقتصر على الصحيحين قراءة ودراسة وا 
 كالمه هذا إهدار لبقية الكتب.

عنى شغىهم باإلغراب، فتجد بعض مبتدئ الطلبة يُ بالطرف المقابل وهذا أيضًا مما يعاب على بعض المتعلمين 
، وال م فيها طرق ألحاديث أصولها معروفةمشيخات مسلسالت، نع، معاجم غير مشهورة، بأجزاء غير معروفة

 في قصيدته الميمية: -تعالى رحمه هللا-يالم من بدأ باألهم فالمهم كما يقول الشيخ حافظ 
 بممممممممممممممممالمهم المهممممممممممممممممم ابممممممممممممممممدأ لتدركممممممممممممممممه

 جج

 الممممممممممممممممممممنص واآلراء فمممممممممممممممممممماتهمِّ  موقممممممممممممممممممممد 
 ج



معجم كذا وأنت ال تعرف  ،ب إلى جزء كذا جزء كذا مشيخة كذانعم ال تذهب إلى اإلغراب تذهاآلراء،  اتهم
ويترك األهم ويذهب  ،مثل هذه التخطبات التحصيل، وقلَّ أن يىلح من يتخبط، هذا خلل في منهجية الصحيحين

 ما دونه.إلى 
لكتب مجرد تالوته عبادة، ثم بعد ذلك يثني بأصح االذي  -عز وجل-فطالب العلم يوصى بأن يعنى بكتاب هللا 

 ثم المسانيد إلى آخره. ،وهو صحيح البخاري، ثم يثلث بصحيح مسلم، ثم السنن ،-عز وجل-بعد كتاب هللا 
كتب تناسُب مستواه العلمي إذا ترقى بعد ذلك إلى الطبقة هذا الترتيب الطبيعي للطلب، نعم أما إذا كان مبتدئًا له 

 :طروقة عند أهل العلم، ليس معنى هذا أننا نقول ألول من بدأهذه جواد مالثانية له كتب، إلى الثالثة إلى الرابعة 
ن جميع التىاسير انصرف إلى وتىاسيره واقرأ كل شيء يدور حوله، إذا انتهيت م عليك بكتاب هللا واعتنِّ به

د عند أهل العلم؛ في بداية الطلب ابدأ في البخاري ثم مسلم قبل المتون التي هي مثل الجوا :السنة، أو نقول
هل ما بعدها من متون أكبر منها إلى أن يرتقي طالب العلم على الطريقة المرسومة عند أهل العلم في كل تس

 علٍم من العلوم.
، والبداءة بها، يقول: ينبغي أن يبدأ طالب العلم بسنن أبي داود والترمذي له كالم في ترتيب كتب السنةالدهلوي 

ما، أما صحيح البخاري ال شك أن فيه صعوبة، لكن من اعتاده منه ين؛ ألن الىائدة قريبة جدًا سهلةقبل الصحيح
يردده العالم  -عز وجل-، كالم هللا -عز وجل-كالم هللا  يه متعة ال يدانيها أي كتاب، حاشافوتمرن عليه يجد 
الب ، وكلما ازداد المسلم فضاًل عن طوال تنقضي عجائبه ،ق عن كثرة الردوال يخلباستمرار  والمتعلم والعامي

-وشغىًا، لكن صحيح البخاري بعد كتاب هللا ازداد نهمًا به  -عز وجل-العلم أو العالم قراءًة وتدبرًا لكتاب هللا 
وكالم المخلوقين، لكن يبقى أن  -عز وجل-كما هو معروف، والمقارنة ليست واردة بين كالم هللا  -عز وجل

لعجائب يجد فيه من ا -عز وجل-دنًا له بعد كتاب هللا من يعنى به يجد فيه بغيته، ومن يجعله ديكتاب البخاري 
ثم الترتيب المعروف السنن، والسنن مرتبتها  ،ح مسلمينصرف بعده إلى صحيما ال يخطر على باله، ثم بعد ذلك 

 .ثم بعد ذلكم المسانيد بعد السنن والمقصود بذلك السنن األربعة، ،الصحيحينتلي 
 ودونهمممممممممممما فممممممممممممي رتبممممممممممممٍة ممممممممممممما جعممممممممممممال

 جج

 المسمممممممممممممانيد فيمممممممممممممدعى جىمممممممممممممالعلمممممممممممممى  
 ج

 .-إن شاء هللا تعالى-المقصود أن الكالم في هذا الباب يطول، وله أوقاته 
 فسدددددددددنة الرسدددددددددول وحدددددددددٌي ثددددددددداني

 جج

 ..................................... 
 ج

 هللا.مدري و ؟يعني كم حد الدرس؟..... انتهى وين فهد؟ فهد موجود؟
 طالب:.......

ال الحد الدرس في قدر محدد و   ؟الوقت الزمني ؟ا 
 طالب:.......

ال األمر هللا  بس أنا ال أريد أن أمل اإلخوان؛ ألن هذا آخر درس في اليوم بعد دروس متعددة أخشى أن يملوا، وا 
 .-إن شاء هللا-لكن إذا تمت عشر ونصف فالظاهر أنه ساعة ونصف كافية  ،.المستعان.

 ِِّ عليهمددددددددا قددددددددد أطلدددددددد  الوحيددددددددان  فسدددددددددنة الرسدددددددددول وحدددددددددٌي ثددددددددداني



نمددددددددددددددددا طريقهددددددددددددددددا الروايددددددددددددددددج  ةْ وا 
 جج

................................... 
 ج

ولو كان اإلنسان من أذكى الناس وأقواهم  ،؛ ألنها ال تدرك بالرأيواالطالع والسنة الروايةطريقها طريق العلم 
ال بد من السنة؟ ماذا يدرك بأي طريٍق معتبر من طرق التحمل المعروفة عند أهل العلم حافظة ال يروي السنة 

 رواية وليس علم رأي. ألن هذا العلم علم ،من..
فتاء الناس ،وتعليم الناسالناس،  راءقإلننا نسمع من يتصدى قد يقول قائل: إ من  ، والقضاء بين الناسوا 

، نعم قد يوجد عند ومع ذلكم مشت أموره، نقول: هذا اعتمد على الرأي ،بضاعته في هذا الباب قليلة أو مزجاة
فهذا في الغالب ينصرف إلى الرأي؛ ألنه يعجزه  ،وقد تكون حافظته أقلعض الناس من الذكاء ما يجعله يىهم، ب

قال هللا البون الشاسع في كالم من يىتي بم)ال شك أن هذا ينقصه نور الوحي، ولذا تجدون  حىظ المروي، لكن
الىالني أو في الجزء الىالني، هناك بوٌن وذكر فالن في الكتاب  (قال فالن وعالن( ومن يىتي بم)وقال رسوله

 .شاسع
نمددددددددددددددددا طريقهددددددددددددددددا الروايددددددددددددددددة  وا 

 جج

 فدددددددددافتقر الدددددددددراوي إلدددددددددى الدرايدددددددددة 
 ج

كل هذا  ؟وأن يعرف عمن يروي  ؟وأن يعرف كيف يروي  ،ما يروي  أن يعرفاوي ال يىهم، الراوي بأمس الحاجة ر 
 .-إن شاء هللا تعالى-وسيأتي هذا مىصاًل في األنواع واألبواب الالحقة  بحاجة إلى بيان،

 فدددددددددافتقر الدددددددددراوي إلدددددددددى الدرايدددددددددة
 جج

 ................................... 
 ج

وكأنهم يجعلون الرواية هي النقل  الحديث وعلم دراية الحديث،ة، ولذا يقولون: علم رواية الدراية تقابل الرواي
 ،وما يستنبط منه ؟لهذا المنقول كيف ينقل، والدراية الىهم، الىهم -عليه الصالة والسالم-بالوسائط عن النبي 

 وغير ذلك مما يتعلق بدرايته.
 ِِّ بصددددددحة المددددددروي عددددددن الرسددددددول

 جج

 ................................... 
 ج

ن يختلط عليه أمر وكيف يعلم م ؟يتىكيف ي ؟وكيف يستدل من ال يعرف الصحيح من الضعيف ؟كيف يحتج
 ى فيه الهشيم.نحن في زمٍن يرعالصحيح والضعيف؟ لكن 

         ولكمممممممممممممممممممممن المممممممممممممممممممممبالد إذا اقشمممممممممممممممممممممعرت

 وصمممممممممممممموح نبتهممممممممممممممما رعيممممممممممممممما الهشممممممممممممممميم 
 ج
 ج

 وهللا المستعان. ،تقبلرديء فالزكاة كن زكاة المال منه، إذا كان المال كله ما جلسنا في هذا المكان، لولوال ذلك 
 فدددددددددافتقر الدددددددددراوي إلدددددددددى الدرايدددددددددة

 

 بصدددددددحة المدددددددروي عدددددددن الرسدددددددولِ ج 
 

ليكون أعلى إسناد في الدنيا، أو أكثر  ؛األئمة من همه الرواية رصو عمن همه بعد  بعد عصورِّ الرواية وجد
خصيصة هذه األمة التي هي بقاء سلسلة بمثل هذا حىظ هللا وال يحسن وال يتقن وال يىهم ماذا يروي؟ مروي، 

فوجد،  ،دا ذلكما عها من خصائص هذه األمة، لكن مثل هذا ال يعول عليه في ؤ اإلسناد، فسلسلة اإلسناد بقا
 .-عليه الصالة والسالم-الصحيح والموضوع المكذوب عن النبي وجد من ال يىرق بين 

عليه الصالة -سئل عن حديث فقال: هذا ال أصل له، مكذوب عن النبي  -تعالى رحمه هللا-الحافظ العراقي 
موضوع  :ا شيخ كيف تقول، فقام شخص ممن ينتسب إلى العلم مع األسف الشديد من األعاجم فقال: ي-والسالم



فقال: جزاك هللا خيرًا  ؟وهو مروي في كتب السنة باإلسناد -صلى هللا عليه وسلم-مكذوب على رسول هللا 
كتاب الموضوعات البن الجوزي، ابن الجوزي يروي هذه الموضوعات أحضره لنا لننظر في إسناده، فأحضره من 

يدرس ومن في أن يوجد من والناس يعجبون وع الموضوع، ، فتعجبوا من كونه ال يعرف موضبأسانيدها ويبين
ألن معجب، ضاعة من هذا العلم العظيم الشريف، ال شك أن أمره م وهو ليس لديه بيقضي ومن يىتي ومن يعل  

بالكتاب والسنة، وأن فعلينا أن نعنى  ؟األصل، فكيف يبنى على غير أصل -جل وعال-هذا العلم مع كالم هللا 
 .وفهم ،وحىظٍ  ،ووقتٍ  ،صرٍف لجهدٍ قانه من نليهما ما يستح

وال ، وال أريد أن أطيل عليكم وأشق عليكم، فأنتم حضرتم دروس متتابعة -إن شاء هللا تعالى-والتكملة غدًا وبعده 
 الراحة، والليل قصير، وهللا أعلم. شك أنكم بحاجة إلى

 حبه أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وص ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


